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 والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا اإلقليمي

 الدورة الثانية والثالثون

 2022أبريل/نيسان  14-11مالبو، غينيا االستوائية، 

 مذكرة إعالمية
 

 ملؤمتراخلاصة ابرتتيبات ال

الفرتة من  خالل) اسُتعقد الدورة الثانية والثالثون ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا بطريقة خمتلطة (شخصًيا وافرتاضيً  -1
، ومشاركة ةيف البلد املضيف، غينيا االستوائيّ  شخصيحضور على السواء . وسيكون هناك 2022أبريل/نيسان  14إىل  11
على شاشة كبرية داخل قاعة االجتماع حبيث  Zoomبث اجتماع  وسيجري للمؤمترات الفيديوية. Zoomخالل منصة  من

، والعكس يةابلوسائل االفرتاضالدورة  الدورة من رؤية املشاركني الذين حيضرون يفاضرون شخصًيا يتمكن املشاركون احل
 صحيح.

 13ليه جلسة عامة وزارية يومي ت، 2022 أبريل/نيسان 12و 11 يوميوسيبدأ املؤمتر ابجتماع كبار املسؤولني،  -2
 9:30الساعة متام يف ، 2022ريل/نيسان أب 13. وستبدأ مراسم افتتاح اجللسة العامة يوم األربعاء، 2022أبريل/نيسان  14و

) مباشرة قبل افتتاح اجللسة. ويُرجى من رؤساء الوفود احلضور يف هذا الوقت (شخصًيا أو 1توقيت غرينتش+ب( اصباحً 
لفضائل األربع ا تسهيل تبادل التجارب بني األعضاء بشأنهبدف أيًضا أحداث خاصة ُتقام ). وسابلوسائل االفرتاضية

 10:45اعة متام الس ، يف)أحد خلف الركبأي ، من دون ترك ، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضلإنتاج أفضل(
 .2022أبريل/نيسان  12 من يوم )1غرينتش+ توقيتب(

، ومن الساعة 14:00إىل الساعة  9:30وستكون ساعات العمل العادية خالل املؤمتر اإلقليمي من الساعة  -3
 )، ما مل يقرر املؤمتر اإلقليمي خالف ذلك. 1وقيت غرينتش+تب، (16:30إىل الساعة  15:00

معلومات تفصيلية عن عمل املؤمتر اإلقليمي، ومواعيد متضمًنا  يومياليوم" بشكل بر�مج عمل "وسيصدر  -4
 هتم املشاركني عموًما. اليت، وغري ذلك من املعلومات للنقاشاجللسات، والبنود املطروحة 

http://www.fao.org/


2 ARC/22/INF/1 

 

للمؤمترات  Zoomت املؤمتر اإلقليمي شخصًيا ويف الوقت نفسه من خالل منصة مجيع اجتماعا تتم جمر�توس -5
رسالة منفصلة. وسُتعقد جلسة  ضمن Zoomيف االجتماع على منصة للمشاركة لتسجيل اتوزيع رابط  جريالفيديوية. وسي

من أجل ه اجللسة التجريبية ور هذاملؤمتر اإلقليمي. ونشّجع الوفود بشّدة على حضقُبيل انعقاد جتريبية للطريقة االفرتاضية 
وافيكم نوإجياد حّل هلا قبل انعقاد الدورة الفعلية للمؤمتر اإلقليمي بشكل افرتاضي. وس صعوابتأو  مسائلضمان معاجلة أي 

 زيد من التفاصيل يف الوقت املناسب.مب

 يدد من موظفوسيعاونه ع ،يقياأمني الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفر  Yurdi Yasmiوسيكون السيد  -6
 .ياإلقليم اليوم األول النعقاد املؤمتر يفستصدر قائمة أبمسائهم ووظائفهم الذين  املنظمة

 العمل لغات

وســــــتصــــــدر الواثئق ابللغات  .والفرنســــــيةالعربية اإلســــــبانية واإلنكليزية والربتغالية و فورية ابللغات الرتمجة الســــــُتتاح  -7
 . والفرنسيةلعربية ااإلسبانية واإلنكليزية و 

 واملسائل اإلعالمية الصحافةالتواصل مع 

ملتعلقة بتقدمي ا ميع املســـائلجب وســـيكّلفالصـــحافة التواصـــل مع املنظمة مهمة  يفيتوىل أحد مســـؤويل اإلعالم ســـ -8
 غينيا االستو ائيّ ة.تعينه حكومة  يذلك مسؤول صحفيف ، يعاونه املعلومات إىل اجلمهور

نظمـة اإلقليمي ؤمتر املالـدورة الثـانيـة والثالثني ملتغطيـة من أجـل الصــــــــــــــحفيني الوطنيني واألجـانـب  وجيـب اعتمـاد -9
 :إىل يف أقرب وقت ممكن الكتابةاالعتماد، يُرجى اخلاصة بعملية الرتتيبات  إلمتامألفريقيا. و 

 Otto.OkenveKrohnert@fao.orالربيد إلكرتوين: 

 الواثئق

لــكــرتونــيـــــــة اخلـــــــاصــــــــــــــــــــة ابملــؤمتــر اإلقــلــيــمــي عــلــى الــعــنــوان الــتـــــــايل: ميــكــن االطــالع عــلــى الصـــــــــــــــفــحـــــــة اإل -10
/documents/ar32conferences/arc-https://www.fao.org/about/meetings/regional  

 على العنوان التايل:اإلقليمي  املؤمتركومات واملنظمات املشـــاركة قبل انعقاد وســـُتتاح مجيع واثئق العمل جلميع احل -11
/documents/ar32conferences/arc-https://www.fao.org/about/meetings/regional  

 والتعديالتالتوصيات  اريعمش

جانب املؤمتر  من يُرجى من األعضــــاء الراغبني يف تقدمي مشــــاريع توصــــيات أو واثئق أخرى تســــتوجب اختاذ قرار -12
على العنوان ي اإلقليممن نصـــــــوصـــــــهم إبحدى لغات العمل إىل أمني املؤمتر  نســـــــخة إلكرتونيةموا اإلقليمي ألفريقيا أن يقدّ 

 .Secretariat@fao.org-ARCالتايل: 

 التسليم املسبق لنصوص الكلمات والبيا�ت

أمني  حرًصا على دقة الرتمجة الفورية، يُرجى من السادة املندوبني تسليم نسخ رقمية من بيا�هتم بلغات العمل إىل -13
 الـــعـــنـــوان الـــتـــــــايل: ابلـــكـــتـــــــابـــــــة إىل 2022أبـــريـــــــل/نـــيســــــــــــــــــــان  1يف مـــوعـــــــد أقصــــــــــــــــــــاه اإلقـــلـــيـــمـــي ألفـــريـــقـــيـــــــا املـــؤمتـــر 

Secretariat@fao.org-ARC وســــــــتنشــــــــر املنظمة هذه  كلمة.  800. ويُرجى من األعضــــــــاء أّال تتعدى بيا�هتم اخلطية

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc32/documents/ar
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc32/documents/ar
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
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الــــــــبــــــــيــــــــا�ت عــــــــلــــــــى الصـــــــــــــــــــــفــــــــحــــــــة اإللــــــــكــــــــرتونــــــــيــــــــة لــــــــلــــــــمــــــــؤمتــــــــر اإلقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــي عــــــــلــــــــى الــــــــرابــــــــط الــــــــتــــــــايل: 
https://www.fao.org/events/detail/arc32/en following delivery. 

ق بنود ئمها رؤســـــاء الوفود األعضـــــاء يف املؤمتر اإلقليمي اســـــتجابًة لواثوســـــيجري التعامل مع املداخالت اليت يقدّ  -14
ية ألوىل الطلبات الواردة. وجيوز للمداخالت أن تكون مباشرة أو مسّجلة مسبًقا األولو  جدول األعمال على أساس إسناد

بغض النظر عّما إذا كانت الوفود حتضر بطريقة شخصية أو افرتاضية. ويف كلتا احلالتني، ينبغي أال تتجاوز مدة املداخالت 
يف حال  ّبذ تسجيل املداخالت مسبًقا. و دقائق. ومن أجل جتّنب املشاكل عند االتصال ابلشبكة قدر املستطاع، من احمل 4

على الصـــفحة  نشـــر من مثّ كانت املداخلة مســـّجلة مســـبًقا، ســـيجري بّثها خالل املؤمتر اإلقليمي يف الوقت املناســـب وســـتُ 
 .اإللكرتونية

رية و ويُرجى من األعضــاء الراغبني يف تســجيل بيا�هتم مســبًقا إرفاق شــريط الفيديو ببيان خطي لتيســري الرتمجة الف -15
 للبيا�ت املسّجلة.

) إىل أمانة املؤمتر MP4ويف حالة البيا�ت املســّجلة مســبًقا، يُرجى إرســال شــريط الفيديو النهائي للبيان بصــيغة ( -16
 . ويُرجي إرســــــــــــــــــال أشــــــــــــــرطـــــة الفيـــــديو إىل العنوان التـــــايل: 2022أبريـــــل/نيســــــــــــــــــان  1اإلقليمي يف موعـــــد أقصــــــــــــــــــاه 

Secretariat@fao.org-ARC .وتوفري رابط إىل أّي من املواقع التجارية خلدمة نقل امللفات الكبرية 

 رد يف ما يلي املواصفات الفنية للمداخالت املسّجلة مسبًقا:تو  -17

 بكسل)؛ 1080x1920) بدقة (full-HDينبغي أن يكون تسجيل/تصوير الفيديو عايل اجلودة ( )أ(
 ؛Zoom) إىل نسخة أخف ليتم بثّه عن طريق منصة MP4(بصيغة  وينبغي ضغط امللف )ب(
مبعدل ضغط قدره ، ميغاابيت يف احلجم 80دقائق إىل  4و 3فيديو ترتاوح مّدته بني  مقطعوينبغي أن ُيضغط  )ج(

 ها؛ قد تتسبب امللفات اليت تتجاوز هذا احلجم مبشاكل فنية عند تشغيلها وعرض، إذ ميغاابيت يف الثانية 3.5
 ضغط امللفات قبل إرساهلا إىل أمانة املؤمتر اإلقليمي.وجيب  )د(
 ؛)MOV.(وينبغي جتّنب الفيديوهات بصيغة  )ه(
لوقت الكايف لألمانة ا لفســاحً إ 2022أبريل/نيســان  1ويُرجي االلتزام إبرســال أشــرطة الفيديو يف موعد أقصــاه  )و(

 .Zoomلتجريب التسجيالت على منصة 

 البنود املدرجة على جدول األعمالاملراسالت اخلطية املسبقة بشأن 

مشـــــاركة شـــــخصـــــية وجود ب ،نظرًا إىل القرار القاضـــــي بعقد الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي بطريقة خمتلطة -18
املؤمتر  ر�تجمســــيط إقليم أفريقيا، ومن أجل تب يف والقيود اليت يفرضــــها اختالف التوقيت الزمين، بشــــكل متزامن وافرتاضــــية
 :جدول األعمالالتالية من بنود ال، سُيستخدم إجراء املراسالت اخلطية من أجل معاجلة اإلقليمي

 -النتــــــائج واألولو�ت اإلقليميــــــة والفضـــــــــــــــــــائــــــل األربع وأهــــــداف التنميــــــة املســــــــــــــتــــــدامـــــة  -15البنــــــد  •
 ) ARC/22/3و ARC/22/2 (الوثيقتان

اجلديدة للعلوم واالبتكار معلومات حمّدثة عن وضــــــــــــــع اســــــــــــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة  -16البند و  •
 )ARC/22/INF/13و ARC/22/4(الوثيقتان 

https://www.fao.org/events/detail/arc32/en%20following%20delivery
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
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معلومات حمّدثة عن وضــــــع اســــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اخلاصــــــة بتغّري املناخ  -17البند و  •
 )ARC/22/INF/14و ARC/22/5(الوثيقتان 

الخنراط الفعــّال املشــــــــــــــرتك منصـــــــــــــــة صــــــــــــــحــة واحــدة: الوقــايــة من اجلوائح املقبلــة عن طريق ا -18البنــد و  •
 )ARC/22/6القطاعات (الوثيقة  بني

للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيـــــــا  2025-2022بر�مج العمـــــــل املتعـــــــدد الســــــــــــــنوات للفرتة  -19البنـــــــد و  •
 )ARC/22/7 (الوثيقة

 عمالأا يستجد من م -21البند و  •

لكتابة ابوين  الربيد اإللكرت وميكن لألعضــاء، مبوجب إجراءات املراســالت اخلطية، تقدمي أي أســئلة وتعليقات عرب -19
. ويُرجى من األعضـــاء أّال تتعدى بيا�هتم 2022أبريل/نيســـان  1، يف موعد أقصـــاه Secretariat@fao.org-ARC: ىلإ

، ابللغتني األصـــــــلية يف القســـــــم املخصـــــــص للحوار اإلقليمي كما وردت  ســـــــهاماتإلانشـــــــر هذه كلمة. وســـــــتُ   800اخلطية 
واإلنكليزية. ويُرجى اإلشـــــــــارة بوضـــــــــوح يف عنوان الربيد اإللكرتوين ويف منت الرســـــــــالة إىل البند الذي تتصـــــــــل به التعليقات 

 .سهاماتإلا أو

 القســــــــــــــم املخصــــــــــــــص للحوار اإلقليمي ابســــــــــــــتخـــدام كلمـــة املرور على الرابط التـــايل:عضــــــــــــــــاء لألوســــــــــــــيتـــاح  -20
dialogue/en-https://www.fao.org/arc32 املشـــــــاركني املســـــــجلني . وســـــــتكون إمكانية الدخول إليه مقتصـــــــرة على

التســجيل. متام إوفود األعضــاء الذين ســيتلقون اســم املســتخدم وكلمة املرور بواســطة رســالة بريد إلكرتوين منفصــلة بعد  من
ًدا ا ســــــــــــــهـــامـــاتإلاوســــــــــــــتقـــدم األمـــانـــة ردوًدا خطيـــة على  ـــة املؤمتر ردًّا موحـــّ  لواردة، عنـــد االقتضــــــــــــــــاء. وســــــــــــــتعـــّد أمـــان

وســـــــــــــيتم نشـــــــــــــره يف القســـــــــــــم املخصـــــــــــــص للحوار اإلقليمي حبلول ، 2022مارس/آذار  25على التعليقات الواردة حبلول 
 املؤمتر اإلقليمي.عمل جبميع لغات  2022أبريل/نيسان  5

من  ملتناولةامقّدمة خطية لبنود جدول األعمال الدورة قاد انعقبل ع على األعضاء وزّ تُ ، سالدورة ر�تجمل تسهيًال و  -21
 لحوار اإلقليمي.املخصص ل يف القسمخالل إجراء املراسلة 

ا  -22 ا للجدول عامة، وفقً اللســـــة خالل اجل ناقشـــــتهاملاخلطية  تاملراســـــال اتجراءاخلاضـــــعة إلالبنود طرح وميكن أيضـــــً
ت ومن املراســـــالت اخلطية جزًءا ال يتجزأ من املداوال اتإطار إجراءالزمين للدورة. وســـــتشـــــكل البنود اليت مت النظر فيها يف 
 تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا.
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 استفسارات عامة

 توّجه مجيع املراسالت العامة املتعلقة ابلدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا إىل كل من: -23

 التصال احلكومي يف غينيا االستوائيةمسؤول ا أمني املؤمتر

 Yurdi Yasmiالسيد 

 مكتب املنظمة اإلقليمي ألفريقيا
P. O. Box. 1628, Accra, Ghana  

 41110الداخلي:  لرقما، 610930 302 (233+)اهلاتف: 
 
 

 الربيد اإللكرتوين:
 orgSecretariat@fao.-ARC 

 إىل:  أيًضا على أن تُرسل دائًما نسخة
• Yurdi.Yasmi@fao.org 
• KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org 
• uku@fao.orgFrancisca.Pen 
• GQ@fao.org-FAO 
 

 Pedro Ela Nguema Bunaالسيد 

اللجنة الوطنية لتنظيم األحداث وتســــــــــــــيريها، مجهورية 
 غينيا االستوائية

 747 098 333 240+اهلاتف: 
ــــــــــف احملــــــــــمــــــــــول:   363 272 222 240+اهلــــــــــات

 +240 222 274 +240 222 598 877 
 

 :اإللكرتوين الربيد
comitenacional.evento@gmail.com 

 إىل: أيًضا على أن تُرسل دائًما نسخة
• @hotmail.com2cruci  ـــــــة (اإلدارة املـــــــعـــــــنـــــــي

 والتعــــاونابملنظمــــات الــــدوليــــة، وزارة الــــداخليــــة 
 الدويل)

• protocolos@gmail.com  ــيـــــــة (اإلدارة املــعــن
ابملنظمــــات الــــدوليــــة، وزارة الــــداخليــــة والتعــــاون 

 الدويل)
• departamentodeprotocolo@yahoo.es 

 ،وتوكول واملراســــــــــــــم احلكوميــة(اإلدارة املعنيــة ابلرب 
 )والشؤون الرائسية

 

 مكان انعقاد املؤمتر

غينيا  ،بيوكو نورتيه، حمافظة ســـــــيبوبويف مدينة  Sipopoالواقع يف جمّمع  Sipopo Conference Centerمركز  -24
 .مدينة مالبو سطو ن عا كيلومرتً   22ن مطار مالبو الدويل، وعكيلومرتًا   25هذا املركز ويبعد االستوائّية. 

 واالعتمادالتسجيل 

متام إ، اضيةلوسائل االفرت ابا إذا كانوا حاضرين شخصًيا أو مشاركني يُطلب من مجيع املشاركني، بغض النظر عمّ  -25
https://event-الـــتـــــــايل: الـــرابـــط اإلنـــرتنـــــــت يف أقـــرب وقـــــــت ممـــكـــن مـــن خـــالل  عـــلـــىالـــتســــــــــــــــجـــيـــــــل عـــمـــلـــيـــــــة 

mailto:%20ARC-Secretariat@fao.org
mailto:%20ARC-Secretariat@fao.org
mailto:Yurdi.Yasmi@fao.org
mailto:KwamiDzifanu.NyarkoBadohu@fao.org
mailto:Francisca.Penuku@fao.org
mailto:FAO-GQ@fao.org
mailto:comitenacional.evento@gmail.com
mailto:cruci2@hotmail.com
mailto:protocolos@gmail.com
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https://event-services.fao.org/ARC32


6 ARC/22/INF/1 

 

32services.fao.org/ARC   املشـــــــاركني على  ويتعني .2022 ذارآ/مارس 31يف موعد أقصـــــــاه م يتم ذلك أيفضـــــــل و
هذه احلالة، ســيتلقى املشــاركون بشــكل افرتاضــي  . ويفZoomهي التســجيل يف منصــة  اثنيةبشــكل افرتاضــي إجراء خطوة 

 املؤمتر. وتوجيهات مفيدة ملشاركتهم عرب اإلنرتنت أثناء Zoomرابط ملنصة 

تعريف اخلاصــة لكي يتســىن منحهم بطاقات ال د إمتام عملية التســجيلما يؤكّ  تقدميويتعني على مجيع املشــاركني  -26
 ،ياملؤمتر اإلقليمي واملناطق املتاحة ألنشــــــطة املؤمتر اإلقليم اتصــــــة الجتماعدخول األماكن املخصــــــّ بهبم اليت تســــــمح هلم 

ة الوطنية املعنية ابلتخطيط ، ســـيكون مكتب االعتماد يف اللجن2022 ذارآ/مارس 20اعتبارًا من و  .اجيب محلها دائمً  اليتو 
 مفتوًحا وميكن االتصال به من خالل جهة االتصال الواردة أد�ه.  لحدثل

 الربيدعنواين  و/أو االســــتفســــارات إىل) 2طلب االعتماد رقم (اســــتمارة ويتعني إرســــال اســــتمارة طلب االعتماد  -27
 GQ@fao.org-FAOو retariat@fao.orgSec-ARC :اإللكرتوين

 ابلوسائل االفرتاضية يف املؤمتر اإلقليمياملشاركة 

لالجتماعات  Zoomســــــُيمنح األعضــــــاء واملراقبون املشــــــاركون يف االجتماع فرصــــــة متكافئة للدخول إىل منصــــــة  -28
داخاالت. مب دالءإلا االجتماع االفرتاضـــــي، و يفخرين وقدرهتم على رؤية املشـــــاركني ظهورهم لآلواســـــتخدامها، مبا يضـــــمن 

 .Zoom) يف منصة Raise Handوسيتمكن املشاركون هؤالء من طلب احلق ابلكالم ابستخدام وظيفة رفع اليد (

ب إجراء لطلو األولوية ألوىل الطلبات الواردة.  نادســــــــــــوســــــــــــتجري املداخالت يف مجيع اجللســــــــــــات ابتباع مبدأ إ -29
ألمانة الرتتيب ل Zoomبرجمية  وســــــتذكر ،Zoom) يف منصــــــة Raise Handتخدام وظيفة رفع اليد (رجى اســــــمداخلة، يُ 

ني. اخلاص بكم يف أعلى قائمة املشــارك حلاســوباعلى جهاز ســيظهر  امسكم الذي مت به رفع األيدي. ويُرجى مالحظة أن
ى ذلــك، قــد تكون بعض الوفود حــاضــــــــــــــرة ولكن من املهم مالحظــة أن هــذا ال يعين أنكم أول من رفع يــده. وعالوة عل

مكم هّ فت رترفع يدها هي أيًضا. وبناًء على كل هذه املعلومات، سُيحدد الرئيس ترتيب املتحدثني. وحنن نقدّ  شخصًيا وقد
 هذا الصدد. يف

لة موصـــو مساعة رأس  ســـتخداما، للتحدث واالســـتماع، يُرجى ممكنة ومن أجل احلصـــول على أعلى جودة صـــوت -30
كروفون . ويُرجى كتم صـــوت امليهاز احلاســـوبجاملدمج يف   الصـــوتمكّرب كروفون، بدًال من اســـتخدام مبيبشـــريط ومزودة 

 . حال عدم التكلميفلديكم 

 وأول من النوع األ EN14683 وأ FFP2/N95( ةاجلراحي لكمامةاوعند التحدث، يُرجى عند اإلمكان إزالة  -31
زية والربتغالية اإلســــــــــــــبانية واإلنكليفورية ابللغات الرتمجة العند االنتهاء من التحدث. وســــــــــــــُتتاح  اعادهتا جمددً إو ) يعادلهما 

ســــــرتاحة الا. وميكن النفاذ إىل القنوات من خالل زر الرتمجة الفورية يف شــــــريط األدوات. وخالل فرتات والفرنســــــيةالعربية و 
 من أجل حتقيق أقصى قدر من الكفاءة. Zoomتصال ابالجتماع على منصة بقاء على االإلا ، يُرجىاتاالجتماع ثناءأ

 مجهوريّة غينيا االستوائّيةجراءات الدخول إىل إ

لى أتشــــرية جواز ســــفر صــــاحل واحلصــــول ع ن يكون حبوزهتمأغينيا االســــتوائّية ىل إالوافدين زوار الجيب على مجيع  -32
املمثلية الدبلوماســــية والقنصــــلية لغينيا االســــتوائّية يف بلد إقامتهم. ويُتوخى من حاملي جوازات الســــفر  نم الالزمةالدخول 

ماسية إلصدار التأشرية. وسيحصل حاملو جوازات السفر الدبلو  ةاملطابقة حملّددا ةالضريبة الرمسيالرسوم  سددوايالعادية أن 

https://event-services.fao.org/ARC32
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نظر يف منح ولن يُ أو جوازات املرور اخلاصـــــة ابألمم املتحدة أو جوازات ســـــفر االحتاد األفريقي على أتشـــــرية جماملة جمانية. 
 .الصادرة عن أمانة املؤمتر ملشاركني املسجلنيابيف القائمة الرمسية  لألشخاص املذكورين التأشرية إّال 

التأشـــرية عند  نحم املشـــاركون املوجودون يف بلدان ليس فيها ســـفارة أو قنصـــلية لغينيا االســـتوائّية لتســـهيلوخيضـــع  -33
فع ألمانة املؤمتر، ســــــــــيتم ختم التأشــــــــــرية يف املطار عند د الرمسية. وإلبراز وجوب تســــــــــجيل املشــــــــــاركني يف القائمة الدخول

وازات السفر الدبلوماسية وجوازات املرور اخلاصة ابألمم املتحدة جلدون أي رسوم (من العادية) و وازات السفر جلالضرائب (
 الحتاد األفريقي).اوجوازات سفر 

تابة كوللحصول على مساعدة إضافية أو طرح أسئلة متابعة بشأن طلبات التأشرية، ميكن للمشاركني ال -34
  Secretariat@fao.org-ARC الربيد اإللكرتوين: ىل عنوانإ

 غينيا االستوائّية يفالشروط الصحية اخلاصة ابلسفر 

يم دولية صــــاحلة تقدمي شــــهادة تطعاحلمى الصــــفراء موبوءة ن إىل غينيا االســــتوائّية من مناطق ياملســــافر  يتعني على -35
 "البطاقة الصفراء").أي ضد احلمى الصفراء (

هد خطرًا معتدًال النتشــــــــــار وابء املالر� وانتقال عدواه. ويشــــــــــّجع املندوبون عّد غينيا االســــــــــتوائّية منطقة تشــــــــــوتُ  -36
غري موبوءة  ةمنطقاسـتشـارة طبيب أو مركز خمتص ابألمراض االسـتوائية يف بلدهم األّم. وينصـح أي شـخص قادم من  على

شــخصــية من لســعات  وقائية اخلضــوع لعالج حتصــيين وقائي. ويف مطلق األحوال، يوصــى طوال فرتة إقامتكم ابختاذ تدابري
الناموس (طاردات الناموس ومبيدات احلشـــــــــرات والناموســـــــــيات املعاجلة وما إىل ذلك). ومعظم املنشـــــــــآت يف البالد جمهزة 

 بناموسيات وطاردات للناموس.

ســـــــــــــــاريــة عنــد الوصــــــــــــــول إىل مطــار مالبو الــدويل،  19-وتبقى اإلجراءات الوقــائيــة الراميــة إىل مكــافحــة كوفيــد -37
)؛ يعادله ما وأول من النوع األ EN14683 وأ FFP2/N95( ةاجلراحي اتكماملل لزامياالســــتخدام اإل )1(لك: ذ يف مبا
 )4(حرارة يعمل ابألشــــــعة حتت احلمراء؛  ميزانوقياس درجة احلرارة ابســــــتخدام  )3(البيان الصــــــحي؛  اســــــتمارة وملء )2(
تفاعل املتســلســل  ختبارالســلبية دمي شــهادة وتق )6(؛ 19-ضــد كوفيد جبرعتنيوتقدمي شــهادة التطعيم  )5(؛ يناليد عقيموت

ســـــــــاعة. ويتعني على املشـــــــــاركني التحقق من املعلومات الرمسية حول هذا األمر قبل  48) صـــــــــاحلة ملدة PCRللبوليمرياز (
 .املعلومات هذه كانية تغّري مإ نظرًا إىلاملغادرة 

ر طوّ تلتغيري بناًء على واليت ختضــع ل 19-كوفيدالســائدة اخلاصــة ب لمتطلباتل لوافديناوســيخضــع مجيع املســافرين  -38
 .يف البالد قبل سفرهم 19-يدجراءات اخلاصة بكوفطالع على اإلاملسافرون على االع يشجّ و  .الوضع الوابئي

 ترتيبات الوصول إىل املطار

، 2022مارس/آذار  31يُنصــــــح املشــــــاركون بتقدمي إشــــــعار مســــــبق، ويُفضــــــل أن يكون ذلك يف موعد أقصــــــاه  -39
 لســــــتقبااالوصــــــول واملعلومات األخرى ذات الصــــــلة. وســــــيضــــــمن ذلك  موعداســــــم الناقل ورقم الرحلة التجارية و  بشــــــأن

اإلشــــعار  ةتمار اســــ" عنوانب املرفق ألفاملشــــاركني عند وصــــوهلم إىل مطار مالبو الدويل. وهلذه األغراض، جيب ملء وتقدمي 
 ".ابلوصول
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ويتعني على وفود األعضـــاء والضـــيوف اخلاصـــني املســـافرين إىل غينيا االســـتوائّية على منت طائرات خاصـــة إبالغ  -40
 مواصــــــــفات )1(للطريان واهلبوط:  الالزمةومات التالية من أجل احلصــــــــول على التصــــــــرحيات ابملعل اســــــــبقً ماللجنة الوطنية 

 نبغيي. و دهوعمو  واتريخ الوصـــــول )6( ؛والطاقم )5( ؛ائد الطائرةقواســـــم  )4( ؛النداء ورمز )3( ؛والتســـــجيل )2( ؛الطائرة
 املعلومات إىل: رسالإيف موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل الوصول عن طريق  اإلشعارإرسال 

  GQ@fao.org-FAO مع إرسال نسخة إىل Secretariat@fao.org-ARC د اإللكرتوين:الربي

 734 086 222 240+اهلاتف: 

 تعقيملل بقد ختضع احلقائ ويُرجى من املشاركني وضع عالمات واضحة على احلقائب لسهولة التعرف عليها. و -41
 .19-كوفيد  ا بتطور حالةرهنً 

الدويل من أجل ضـــمان اســـتقبال املشـــاركني يف املؤمتر  مالبويف مطار ودين موجموظفو مكتب املراســـم  ونكوســـي -42
 فنادقهم. وميكن االطالع على املزيد من املعلومات أد�ه يف قسم "خدمات النقل". ونقلهم إىل

،  هبمالرتحيب و الوزراء ورؤســــاء الوفود والضــــيوف اخلاصــــني للمؤمتر تقبال ابســــمســــؤولون حكوميون كبار وســــيقوم  -43
 لكل وفد وضيف خاص.لشؤون املراسم . وسيتم تعيني مضيفة كمجاملة للشخصيات املعنية ومراعاة ملزا�ها

 ترتيبات املغادرة من املطار

ع املســافرون على موعد مبكر. وُيشــج يفالعودة رحلة إ�اء ترتيبات  املؤمتر اإلقليمي يفمن مجيع املشــاركني  رجىي -44
تســـــجيل مع شـــــركات الطريان املعنية. وفور الوصـــــول إىل غينيا االســـــتوائّية، ينبغي للمشـــــاركني التواصـــــل مع الأتكيد مواعيد 

  الداخلية اخلاصة وأتكيد اتريخ وموعد مغادرهتم. /الرحالتمكتب السفر يف مركز املؤمتر من أجل الز�رات

، يتعني على املســـــــــافرين املغادرين من غينيا االســـــــــتوائّية إىل بلدان أخرى 19-شـــــــــار فريوس كوفيدوللوقاية من انت -45
يتمكنوا من الصـــــعود  كيلســـــاعة على األقل  48ســـــلبية صـــــاحلة مت إجراؤها قبل املغادرة مبدة  PCRتقدمي شـــــهادة اختبار 

حلصـــــول اإجراء االختبار و من أجل واقع املالتكاليف، إن ُوجدت، و  عنمنت الطائرة. وميكن احلصـــــول على معلومات  على
 مكتب املعلومات و/أو مكتب السفر يف مركز املؤمترات.مع  التواصل الشهادة من خاللعلى 

مســــــاعدهتم ن أجل مترتيبات خاصــــــة للمشــــــاركني يف �اية املؤمتر اإلقليمي وســــــتتخذ ســــــلطات غينيا االســــــتوائّية  -46
 لوصول.ات اجراءإجراءات مماثلة إلتباع املغادرة اب على

 خدمات النقل

املركبات وفًقا لفئة  سيتم توزيعو ستوفر حكومة غينيا االستوائّية وسائل النقل من املطار والفنادق ومركز املؤمترات.  -47
بة، لرؤســـــاء الوفود من أعضـــــاء املنظمة يف أفريقيا، والبلدان املراق ملراســـــمااملشـــــاركني والتســـــلســـــل اهلرمي. وســـــُتمنح امتيازات 

 ي الرسويل، واملنظمات التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة، واملنظمات الدولية األخرى.والكرس

وريني واملرتمجني واألمانة واملرتمجني الف امومً عستضمن حكومة غينيا االستوائية نقل املندوبني اآلخرين واملشاركني و  -48
 لرب�مج الرمسي.دة يف االدويل إىل الفندق ومركز املؤمترات واألماكن األخرى احملدّ  مالبومطار  من ،وصوهلم عندالتحريريني 
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ولن ُيســمح بدخول املركبات احمللية إىل مركز املؤمترات إّال يف حال احلصــول على اعتماد مســبق. وللحصــول على  -49
على النحو الواجب  اوتقدميه )1رقم  التصـــــريحطلب  ة(اســـــتمار طلب اعتماد املركبات  اســـــتمارةهذا االعتماد، جيب ملء 

 للتخطيط لألحداث على العنوان التايل: املعنية إىل اللجنة الوطنية

مع إرســــــــال نســــــــخة  Secretariat@fao.org-ARC الربيد اإللكرتوين: 734 086 222 240+لالتصال: 
  GQ@fao.org-FAO إىل

 السياحة/السفرمكتب خدمات والتسهيالت املصرفية وخدمات االتصال و  ةبياألجن لعمالتا

العمالت األجنبية اليت ميكن إدخاهلا إىل مجهورية غينيا االســــــــتوائّية ونوعها لقوانني ميكن للمندوبني مبلغ ضــــــــع خي -50
زامي. إلمر أاملوجودات للجمارك لدى الوصـــــــول عن يح االطالع عليها بطلبها من مســـــــؤول االتصـــــــال احلكومي. والتصـــــــر 

قدم أســـــــــعار الصـــــــــرف. وســـــــــتُ  نعاملعلومات الالزمة  )FOREX( وتوفر املصـــــــــارف ومكاتب صـــــــــرف العمالت األجنبية
 للمشاركني خالل املؤمتر اإلقليمي املعلومات الالزمة عن تصريف العمالت األجنبية إىل العملة احمللية. 

كل  مقابل اأفريقيً  افرنكً  575الصــــــرف املعمول به يف األمم املتحدة حوايل  ، بلغ ســــــعر2022ويف فرباير/شــــــباط  -51
ا. هب البنوك تقبل أنع ميف غينيا االســتوائّية، غري شــائع بطاقات االئتمان والشــيكات الســياحية  واســتخدامدوالر أمريكي. 

 هي األكثر قبوًال. Visaبعض الفنادق استخدام بطاقات االئتمان، علًما أّن بطاقة يقبل و 

 .وستكون خدمات اإلنرتنت متاحة يف مقر انعقاد املؤمتر اإلقليمي -52

 سعافات األوليةاخلدمات الطبية واإل

صــــــول على . وللحالطوارئ الصــــــحيةاإلســــــعافات األولية و خدمات تتيح حكومة غينيا االســــــتوائّية جلميع الوفود  -53
 الدعم واملعلومات، يُرجى االتصال عن طريق:

 734 086 222 240+: اهلاتف
  GQ@fao.org-FAOمع إرسال نسخة إىل  Secretariat@fao.org-ARC لربيد إلكرتوين:ا

عقاد على بعد مخس دقائق من مكان انالصحي الكائن " Centro Medico La Paz"ا مركز وهناك أيضً  -54
 ،156 666 556 240+اهلاتف:  ،gmail.com2011lapazmalabo@اإلقليمي ( املؤمتر

https://www.lapazmalabo.net.(  كلفة فردية  قاءلوميكن إجراء االستشارات الطبية غري الطارئة. 
افية من العقاقري الالزمة لعالج حالة مزمنة واتباع اإلرشـــــــادات نصـــــــح املشـــــــاركون أبن حيضـــــــروا معهم كميات كويُ  -55

 19-ســــلطاهتم الصــــحية املختصــــة أو منظمة الصــــحة العاملية و/أو اللجنة الوطنية للوقاية من كوفيدالصــــادرة عن الصــــحية 
دابري الوقائية التســـــــائر اختاذ ة. ويتحمل كل مشـــــــارك مســـــــؤولية إجراءات اللقاحات الالزمة و ومكافحته يف غينيا االســـــــتوائيّ 

 األخرى.
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 الفنادقيف اإلقامة 

ن أجل مقائمة ابلفنادق املوصــــــــى هبا. و  امللحق ابءتقع مســــــــؤولية حجز الفندق على عاتق املشــــــــاركني. ويعرض  -56
لتخطيط عنية ابامل ضـــمان الدعم اللوجســـيت، يُطلب من املشـــاركني إرســـال أتكيد احلجز إىل أمانة املؤمتر وإىل اللجنة الوطنية

 .2022مارس/آذار  31أن يكون ذلك يف موعد أقصاه وُحيبذ ة، اث يف غينيا االستوائيّ لألحد

  GQ@fao.org-FAOمع إرسال نسخة إىل  Secretariat@fao.org-ARC الربيد اإللكرتوين:
، نظرًا إىل Hotel Villa Brendaو Hotel Sofitel Sipopoفنــدقي حــد أاملنــدوبون ابحلجز يف ويُوصــــــــــــــى  -57

ع قع خارج جممّ ت امللحق ابءلمشــــــــــــــاركني مراعاة أن الفنادق األخرى املدرجة يف ل وينبغيمركز املؤمتر.  من وقعهما القريبم
Sipopo النقل. وسائل يف وقًتا أطول  عين ذلكيوس 

جت عليه العادة، قد تطلب الفنادق من النزالء إبراز بطاقة عملية التســــــــــــــجيل يف الفندق، وكما در  إجراءوعند  -58
ائتمان أو تســـــــديد دفعة نقدية ســـــــلًفا. ويُرجى من الســـــــادة املشـــــــاركني تســـــــديد فاتورة إقامتهم يف الفندق لدى مغادرهتم، 

 تنظيف املالبس وغري ذلك.خدمات ذلك وجبات الطعام واملقاصف واإلكراميات واالتصاالت اهلاتفية و  يف مبا

 يف مقر املؤمتر 19- الوقاية من كوفيدتدابري

ا طوال فرتة انعقاد املؤمتر ليليً ومكافحته  19-من كوفيد للجنة الوطنية للوقايةســـــــــــُتجري األفرقة الصـــــــــــحية التابعة  -59
 تاح النتائج يفيف الفنادق اليت يقيمون فيها. وســــــتُ  19-لكشــــــف عن كوفيدللمشــــــاركني من أجل ااختبارًا ســــــريًعا قليمي اإل

 PCRجة فحص حصـــوهلم على نتي ىل حنيإصـــباح اليوم التايل. وســـيخضـــع األفراد الذين ثبتت إصـــابتهم للعزل الصـــحي 
إجراء االختبار يف  إىل مكان املؤمتر. وُيشجع األفراد على ابلدخولسلبية، بينما سيسمح لألفراد الذين لديهم نتائج سلبية 

 ريعة.إجراء اختبارات سمن أجل الطوارئ عند مدخل مركز املؤمتر فريق حلاالت  كهناسيكون الليلة السابقة. ومع ذلك، 

ســـــارية عند دخول مكان انعقاد املؤمتر اإلقليمي، والبقاء فيه، مبا يف ذلك:  19-كوفيدمن  وتبقى التدابري الوقائية  -60
 لكماماتلواالســـــــــــتخدام اإلجباري  )2(؛ حرارة يعمل ابألشـــــــــــعة حتت احلمراء ميزانقياس درجة احلرارة ابســـــــــــتخدام  )1(

أخـذ الكلمـة من أجـل التحـدث أو عنـد  نـدع) إّال يعـادلـهمـا  وأول من النوع األ EN14683 وأ FFP2/N95اجلراحيـة (
وغســل اليدين أو تطهريمها بشــكل منتظم؛  )3(مراعاة مســافة مرتين)؛ يتعني يف هذه األوقات، و الطعام أو الشــراب (تناول 

واجللوس يف األماكن املخّصصة مع مراعاة املسافة  )5(االجتماعات والقاعات الكربى؛  اعاتقوختفيض نسبة شغل  )4(
 واستخدام أساليب النظافة املناسبة عند السعال أو العطس. )6(املادية البالغة مرتين؛ 

، ســــــــــــــيتم دعوة ثالثـة ممثلني فقط (رئيس الوفـد 19-ونظرًا إىل القيود الســــــــــــــاريـة من أجـل احتواء جـائحـة كوفيـد -61
ضـــور االجتماع شـــخصـــًيا يف قاعة اجللســـة العامة. ويُدعى األعضـــاء اآلخرون كل عضـــو من أجل حمن  ن) ان آخر ومندواب

 يف الوقت املناسب. لتدبرياهذا  يفأي تغيريات  عن بالغاإلتم يالجتماع يف الغرف اجلانبية. وسالوفد إىل متابعة ا يف

 قوُيشـــجع املشـــاركون بشـــدة على اإلبالغ عند الشـــعور أبي إزعاج أو مشـــاكل صـــحية عن طريق االتصـــال ابلفري -62
التدخني يف مكان  نعدون كلفة. وميُ من الطيب املوجود يف موقع املؤمتر اإلقليمي. والرعاية اخلاصــــــــــــة حباالت الطوارئ متاحة 

و أالعادي  شـــــاركني الذين تظهر عليهم عوارض الزكامعلى املويتعني  انعقاد املؤمتر اإلقليمي ويف منصـــــات العرض واملطاعم.

mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:FAO-GQ@fao.org
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، الم يف اجلسمآ ،ارتفاع احلرارة، التهاب يف احللقو أسعال طفيف  ،نفاحتقان يف األ، صداع(غريها من العوارض اخلفيفة 
 .دارة الفندقإبالغ إو أمالزمة غرفهم واالتصال ابلفريق الطيب  )و سوى ذلكأ، الم يف البطنآ، هالإس

 األمن

دق وأمانة الوجهة) من موظفي الفنللشـــواغل األمنية، يتعني دائًما طلب معلومات (مثل االســـتفســـار عن ا مراعاةً  -63
 .احملّددين بوضوحاملؤمتر اإلقليمي واملسؤولني اإلعالميني 

. ويُوصى املشاركون مبراقبة 19-كوفيدب ة املتعلقةساعات حظر التجول بناًء على تطور احلالة الصحي فرضتُ وقد  -64
 النشرات الرمسية واالمتثال للتدابري اليت وضعتها السلطات الوطنية. 

املســؤولني احلكوميني املعنيني ابألمن واملســؤولني يف إدارة شــؤون  كل من  ، بوســعما حالة وجود مشــكلة أمنية ويف -65
 االتصــــــــــال هبا اجلهتنيالســــــــــالمة واألمن تقدمي الدعم الالزم. وتشــــــــــمل جهات االتصــــــــــال يف حاالت الطوارئ اليت ميكن 

 :التاليتني

 469 093 333 240+الشرطة احمللية، مركز مالبو: 
 040 404 666 240+/030 303 666 240+، قسم التدخل السريع: 115اإلطفاء:  فرق

 نرتنترب اإلعالبث 

وميكن مشــــــــــاهدهتا على املوقع اإللكرتوين للمؤمتر اإلنرتنت  ربعمباشــــــــــرة ســــــــــيجري بث مجيع اجللســــــــــات العامة  -66
 نرتنترب اإلعصــــــــــــة للبث أو على بوابة املنظمة املخصــــــــــــّ  en32ww.fao.org/events/detail/archttps://w/اإلقليمي 

https://www.fao.org/webcast/. 

 والتوقيترتفاع والطقس اال

خط و  8.7821344درجة شـــرقًا (خط الطول  "20'50°8 ومشاًال  "4'45°3تقع مدينة ســـيبوبو على اإلحداثيني  -67
 قدًما. 108مرتًا/  33 املدينة ويبلغ ارتفاع، )3.7549606العرض 

مالبو، يبلغ دينة على غرار مغاابت مطرية اســــــــــتوائّية. و  وتســــــــــودها بيوكو نورتيه حمافظةوتقع مدينة ســــــــــيبوبو يف  -68
ية على التوايل. وتبلغ كمية درجة مئو  23.3درجة مئوية و 36.5 لســنةامتوســط درجة احلرارة املرتفعة واملنخفضــة على مدار 

 درجة مئوية، ومتوســــــــــط 31.3 القصــــــــــوىبلغ متوســــــــــط درجة احلرارة يملم. ويف أبريل،  869.1 1هطول األمطار ســــــــــنوً� 
ملم. وميتــد موســــــــــــــم اجلفــاف من  155.7فيبلغ متوســــــــــــــط هطول األمطــار أمــا درجــة مئويــة،  23.8 الــدنيــااحلرارة  درجــة

 .الغائم تسعة أشهر من مارس/آذار إىل نوفمرب/تشرين الثاينلرطب و اوسم امل وميتدباط، األول إىل فرباير/ش ديسمرب/كانون

 .)1التوقيت يف أفريقيا الوسطى (توقيت غرينتش+هو غينيا االستوائّية  املتبع يفالتوقيت و  -69

https://www.fao.org/events/detail/arc32/en
https://www.fao.org/webcast/
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 الكهرابء

هرتزًا.  50لقياســــــي هو متناوب، والتواتر ا بتيار فولًتا 230-220ر التيار الكهرابئي يف غينيا االســــــتوائّية بقوة يتوفّ  -70
القوابس ذات الداببيس املســـــتديرة ما ، ولكن أمبري 13مربّعة الشـــــعب من مقياس  قوابسومعظم املآخذ جمهزة الســـــتخدام 

 .الستخدام النوعني ستحسن إحضار حمّول جمّهزيُ  ،ذاوهلزالت مستخدمة أيًضا. 

 اجلمارك

ا وم اجلمركية. وينبغي على الزوار الذين حيملون ســـــلعً ســـــمح للزوار بكميات حمدودة من الســـــلع املعفاة من الرســـــيُ  -71
بكميات تتجاوز ما هو مســــــموح به أو ســــــلًعا حمظورة أو خاضــــــعة لقيود االتصــــــال مبوظف اجلمارك على الفور. إذ يتعّني 

ية ســـــلع أخرى، األســـــلحة النار  ضـــــمنالتصـــــريح عن مثل هذه الســـــلع كلها. وتشـــــمل الســـــلع احملظورة أو اخلاضـــــعة لقيود، 
احليوا�ت أو أي و  ؛ذخائر واملواد اإلابحية؛ والنبااتت الناشئة يف مناطق موبوءة وآالت القمار والكحول الصايف (احملّول)وال

والطوابع  ؛واألدوية اخلطرة أو املواد الغذائية اخلطرة ؛أجزاء من احليوا�ت أو املنتجات احليوانية من دون الشـــــــــهادات املقابلة
  الثمينة. غراضاألاملالية أو الربيدية أو 
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 الدورة الثانية والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا

 امللحق ألف

 ابلوصول اإلشعار ةاستمار 

 
 االسم أو األمساء األوىل: ___________________ _____________________اسم العائلة: 

 _______________البلد: __________________________________________

 املنظمة: _______________________________________________________

 اللقب والوظيفة: ___________________________________________________

 العنوان الكامل لالتصال: _______________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 ______رقم اهلاتف: ________________________ الفاكس: __________________

 ____________________________________________________: الربيد إلكرتوين

 

 األمانة ] [مراقب ]  [مندوب ]   : [الصفة

 __________إذا كان اجلواب نعم، اسم الزوج/الزوجة: ____________ .ال[] نعم برفقة الزوج/الزوجة: [] 

 من ________________ إىل ____________________ غينيا االستوائيةمدة اإلقامة املتوقعة يف 

 ____________ الوقت: _______________: التاريخ _____________الوصولمعلومات عن 

 ____من: ______________________ ةشركة الطريان ورقم الرحلة: _______________ قادم

 _______________ الوقت: ________________________: التاريخ _املغادرةمعلومات عن 

 إىل: ___________________ ةشركة الطريان ورقم الرحلة: ______________________ مغادر 
 

أن يكون ذلك ذ وُحيب، أد�هإىل العنوانني املبينني  نسخة رسالإأن يقوم كل مشارك مبلء هذه االستمارة و  يُرجى: ةمالحظ
مات املعلو  ستكمالا. وميكن متاحة لرحلة، حىت وإن مل تكن البيا�ت اخلاصة اب2022مارس/آذار  31يف موعد أقصاه 

 حق. ال وعدميف  جلويةارحلة لاخلاصة اب

 
 GQ@fao.org-FAOمع إرسال نسخة إىل  Secretariat@fao.org-ARC الربيد اإللكرتوين:

mailto:ARC-Secretariat@fao.org
mailto:ARC-Secretariat@fao.org
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 قائمة ابلفنادق املوصى هبا -امللحق ابء

 اسم الفندق/الفئة الرقم

 املقدرةاملسافة 
بني الفندق 
 ومكان انعقاد

 املؤمتر

 املقدرةاملسافة 
بني الفندق 

 املطارو 
 الغرفةنوع 

 السعر التقرييب
 مجهوريةفرنك (

فريقيا أ
 )الوسطى

دد ع
 االتصالمعلومات  املرافق الغرف

1 Aparta Hotel Impala 16.6 كلم 7.1 كلم 

 000 30 غرفة عادية
شبكة إنرتنت السلكية  40

 ومطعم

www.hotelimpala.net  
 240222287122+اهلاتف:  000 45 غرفة فاخرة

 333092492 240+اهلاتف:  000 55  2فاخرة 

2 Complejo Caribe 24 كلم 3 كلم 

 000 120 جناح صغري

35 
شبكة إنرتنت السلكية 
ومسبح وصالة ر�ضة 

 ووجبة فطور

 222274115 240+اهلاتف: 

 555565702 240+اهلاتف:  000 100 جناح

   000 80 املديرين ةغرف

   000 50 غرفة بسيطة

 www.complejoelcaribe.net 000 120 جناح صغري

3 Complejo Carmen 
Galaxy 

 كلم 7.4 كلم 19

 000 75 غرفة عادية
45 

شبكة إنرتنت السلكية 
 ومسبح ووجبة فطور

hotelcarmengalaxi@gmail.com 
 222468127 240+اهلاتف:  000 120 جناح

 222275685 240+اهلاتف:  000 35 غرفة بسيطة

http://www.complejoelcaribe.net/
mailto:hotelcarmengalaxi@gmail.com
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4 Complejo CNH 20 كلم 3.2 كلم 

 000 70 شقق فيها غرفيت نوم

25 
شبكة إنرتنت السلكية 

 ومطعم

 222219010 240+اهلاتف: 

 555219010 240+اهلاتف:  000 35 عادية غرفة

   000 55 غرفة نوم فاخرة

   000 150 دوبلكس

5 Hotel 3 de Agosto 18.4 كلم 8.6 كلم 

 000 13 غرفة بسيطة

50 
شبكة إنرتنت السلكية 

 ومطعم ومسبح

to.comdeagos3reservas@hotel 
 deagosto.com3info@hotel 000 150 غرفة مزدوجة

 222713249 240+اهلاتف:  000 180 جناح

 deagosto.com3-www.hotel 000 250 شقة فاخرة
   000 90 اديةشقة ع

6 Hotel Anda China  24.6  كلم  23.1 كلم 

 000 98 فردية

65 

وجبة فطور وصالة 
ر�ضة ومسبح وساو� 

ومحام تركي وشبكة 
إنرتنت السلكية 

 ومطعم

Info@hotelandamalabo.com 
 888-388-666 240+اهلاتف:  000 118 كالسيكية
 6663999999 240+اهلاتف:  000 138 غرفة ممتازة

 222022525 240+اهلاتف:  000 158 جناح صغري

 000 180 جناح
http://www.hotelandamalabo.com/?

lang=en 
  000 528 جناح املديرين
  000 680 1 جناح ملكي

   000 118 عادي

mailto:reservas@hotel3deagosto.com
mailto:info@hotel3deagosto.com
http://www.hotel-3deagosto.com/
mailto:Info@hotelandamalabo.com
http://www.hotelandamalabo.com/?lang=en
http://www.hotelandamalabo.com/?lang=en
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7 Hotel Bahia-2 24.8 كلم 6.2 كلم 

 000 60 غرفة عادية
 شبكة إنرتنت السلكية 45

caracolas@yahoo.es2bahia 
 333096609 240+اهلاتف:  000 80 جناح صغري

   000 100 جناح

8 Hotel Bamy 
 كلم  4.3 كلم 27.9

 000 40 غرفة عادية

50 
كة إنرتنت السلكية بش

 ووجبة فطور

 666500122 240+هلاتف: ا

   000 70 غرفة مزودة بسريرين

   000 120 جناح

9 Hotel Bisila Palace 
)Hilton (كلم  2.3 كلم  23.5 سابًقا 

 000 95 غرفة عادية

70 
طور، وشبكة وجبة ف

إنرتنت السلكية، 
 ومسبح

@gmail.com1602bisila.res 

 000 120 جناح صغري
 /350097120 240+اهلاتف: 

+240555124904 
   000 150 جناح املديرين

10 Hotel Boutique 
Colinas 21  كلم   8 كلم 

 000 000 1 جناح رائسي  

25 
، مشمولةوجبة فطور 

وشبكة إنرتنت 
 السلكية ومطعم

info@colinashotel.com 
 obama.abraham@colinashotel.com 000 500 جناح السفراء
 999 457 555 240+اهلاتف:  000 150 جناح صغري

  www.colinashotel.com 000 130 غرفة فاخرة
   000 110 غرفة عادية

mailto:bahia2caracolas@yahoo.es
mailto:bisila.res1602@gmail.com
http://www.colinashotel.com/


16 ARC/22/INF/1 

 

11 Hotel Candy Vista 
Puerto 

 كلم 9.1 كلم 19.5

 000 100 غرفة عادية

30 

شبكة إنرتنت السلكية 
 ومطعم

  

 Candyvistapuerto@gmail.com 000 130 غرفة مزدوجة
 333090565 240+اهلاتف:  000 200 جناح صغري

 222221333 240+اهلاتف:  000 250 جناح خاص

   000 450 جناح كبري

12 Hotel Federaciones 

    

 000 35 غرفة عادية
شبكة إنرتنت السلكية  40

 ووجبة فطور ومطعم

no@gmail.comjesusengo 
جناح مزود بسرير 

 555943982 240+اهلاتف:  000 55 مزدوج

13 Hotel Flarex 

 000 70 جناح صغري
30 

شبكة إنرتنت 
دون من السلكية، 

 وجبة فطور، ومطعم

complejoflarex@yahoo.com 
 090313 333 240+ف: اهلات 000 85 جناح سكين

 666222782 240+اهلاتف:  000 95 جناح فالريكس

14 Hotel IBIS 21 وجبة فطور 70 000 80 غرفة عادية كلم 9  كلم 

@ACCOR.COM7121h 
 240333098965/333099086+اهلاتف: 

 551662590 240+اهلاتف: 

FO@ACCOR.COM -7121H 

mailto:Candyvistapuerto@gmail.com
mailto:jesusengono@gmail.com
mailto:complejoflarex@yahoo.com
mailto:h7121@ACCOR.COM
mailto:H7121-FO@ACCOR.COM
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15 Hotel La Paz 1.5 كلم 23.6 كلم 

 000 60 غرف عادية

وشبكة وجبة فطور،  36
 إنرتنت السلكية

 555374146 240+اهلاتف: 

 222374146 240+اهلاتف: 
 000 80 جناح صغري

 000 100 جناح

16 Hotel Magno Suites 22.9 كلم 5.5 كلم 

 000 116 غرفة عادية
30 

وجبة فطور، ومطعم، 
وشبكة إنرتنت 

السلكية، وخدمة نقل 
 لفندقىل اإ

reservas@magnosuites.com 
 tp://www.magnosuites.com/ht 000 138 جناح صغري

  000 275 جناح خاص

17 Hotel National 
Angue Ondo 20 كلم 5 كلم 

 000 86 غرفة عادية

 وجبة فطور، ومسبح 45

hotelnationalangueondo@gmail.com 
 240222250768+اهلاتف:  000 186  جناح

   000 228 جناح رجال األعمال

  000 258 جناح فاخر

18 Hotel Sofitel Malabo 
Sipopo Le Golf 1.5  كلم  23.9 كلم 

 على ملعب مطلة غرفة
 000 135 الغولف

110 
وجبة فطور، ومسبح، 
وصالة ر�ضة، وشبكة 

  إنرتنت السلكية

www.sofitel.com  

 000 145  حرالبطلة على مغرفة 

 010 091 350 240+اهلاتف: 
   091 350 240+ الفاكس: 

 الربيد اإللكرتوين:
FO@SOFITEL.COM-H8212 

mailto:reservas@magnosuites.com
http://www.magnosuites.com/
mailto:hotelnationalangueondo@gmail.com
http://www.sofitel.com/
mailto:H8212-FO@SOFITEL.COM
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19 Hotel Villa Brenda 18.4 كلم 10.2 كلم 

 000 70 غرفة عادية
60 

وجبة فطور، وشبكة 
إنرتنت السلكية، 

 ومسبح، وصالة ر�ضة

hotelvillabrenda@gmail.com 
 333093901 240+اهلاتف:  000 75 غرفة مزدوجة

 brenda.comwww.villa 0000 85 جناح

20 Hotel Yoli 
Hermanos 15.9 كلم 8.1 كلم 

 000 46 غرفة فردية
 240333091895+اهلاتف:  شبكة إنرتنت السلكية 45

  

 000 50 غرفة مزدوجة
 000 80 جناح

mailto:hotelvillabrenda@gmail.com
http://www.villabrenda.com/
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 1استمارة طلب التصريح رقم 
 تصريح أمين -اعتماد املركبة 

 
 
 

 
 اسم الشركة / االسم الشخصي:

____________________________________________________________ 

 _________________________________________ رقم هاتف الشركة / الرقم الشخصي:

 _________________________: ________________________ املوديل :طراز املركبة

 كبة. _______________________رقم تسجيل املر  ________________ :سنة تسجيل املركبة
 

 معلومات عن السائق:

 اسم العائلة: ___________________ االسم أو األمساء األوىل: _____________________

 _اهلاتف: __________________________________________ ذكر[] أثىن []  اجلنس:

 ___________ غايةل___ صاحلة _________: ___________ اتريخ اإلصدار: السائق ةرقم رخص

 اليوم/الشهر/السنة   اليوم/الشهر/السنة        
 
 
 

____________ ____________ 

 التاريخ (اليوم/الشهر/السنة)  التوقيع 
 
 
 
 

 للسائق القيادة/جواز السفر ةونسخة عن رخص ،الالتينية حرف التاجأستخدام اب - يةهيُرجى إدراج مذكرة شف مالحظة:
  

 

 صورة
 السائق
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 2تمارة طلب التصريح رقم اس
 اعتماد املشارك

 
 
 

 املشارك عن معلومات

 [] السيدة [] السيد

 اسم العائلة: ___________________ االسم أو األمساء األوىل: _____________________

 ___توقيع صاحب العالقة: _________________________   ذكر []أنثى اجلنس: [] 

 _____________________________________________________: البلد/املنظمة

 __________________ بطاقة اهلوية الوطنية:رقم ____________________  رقم جواز السفر:

 ___________اهلاتف: ___________________________ الفاكس: ____________

 _________الربيد إلكرتوين: ___________________________________________
 

 فئة بطاقة التعريف اخلاصة ابملشارك
 ضيف خاص ☐ عضو من الوفد ☐ وزير/رئيس الوفد ☐

 ؤون املراسمش ☐  صحفي ☐ مراقب ☐

 أمن مسلح ☐ أمن غري مسلح ☐ لسيدة األوىلل األمين كتبامل ☐

   أخرى ☐

 

____________ ____________ 

 التاريخ (اليوم/الشهر/السنة)   عالتوقي
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